
 

 

Eli Lilly 

Donations: Lilly donated USD 8 million for humanitarian aid to Ukraine. 

Support:   

Lilly Medicines Arrive in Ukraine 

An initial shipment of medicine provided by Lilly has arrived in Ukraine thanks to the tremendous efforts of 

our partners. The first shipment delivered is medicine to treat diabetes. 

We are grateful for Project HOPE and Direct Relief whose teams are working under the most difficult and 

life-threatening conditions to identify quantities, safe routes and trusted transportation to healthcare 

providers and patients in Ukraine. This mission is further complicated by a complex supply chain process 

due to cold chain requirements for some medicines. 

As the need for these essential medications continues, Lilly will provide additional deliveries of medicines, 

including cancer treatments and a COVID-19 treatment, to help people in Ukraine and in neighboring 

countries. While we continue to hope for peace, we are prepared to respond even further to help ease the 

human suffering caused by this devastating crisis. 

Lilly Shifts Business Focus in Russia 

For nearly 150 years, Lilly has worked to ensure patients have access to the medicines they need, no matter 

where they may live. We have an ethical and moral obligation to help alleviate human suffering and to 

protect the lives of patients. Lilly is deeply concerned with the tragic loss of innocent lives in Ukraine – and 

recognizes the challenges people are facing with access to essential medications like insulin. 

We have taken several actions in response to the crisis in Ukraine. In addition to our donations of lifesaving 

medicine and the Lilly Foundation’s philanthropic commitment announced on March 3, Lilly has been 

focused on the safety of our employees in Ukraine. 

We also have suspended all investments, promotional activities, and new clinical trials in Russia, as well as 

the exportation of non-essential medicines to that country. Our Russian operations are now only focused 

on ensuring people suffering from diseases like cancer and diabetes continue to get the Lilly medicines 

they need. Should we generate any profits from our sales in Russia, we will donate them to organizations 

dedicated to humanitarian relief. 

We hope for an immediate end to the hostilities and a resolution to this crisis as soon as possible. 

Company provides insulin, COVID-19 treatments; Foundation gives USD 500 000 plus employee match to 

charities active in region. 

During humanitarian crises, Lilly and our employees, along with the Lilly Foundation*, feel compelled to 

respond – to do what we can to make life better for people around the world. 

The tragic situation in Ukraine has impacted Lilly employees and patients who rely on our life-saving 

medicines. To support them, we are taking action. 

Safety of Our Employees 



 
Our Lilly colleagues in Ukraine are accounted for and safe at this time. We are in regular contact with them 

and will continue to provide support. Our priority continues to be their safety and wellbeing. 

Access to Our Medicines 

Lilly is donating USD 7.5 million of insulin to Project HOPE, a U.S. nonprofit organization that empowers 

health care workers facing the world’s greatest health crises to build resilient communities and a healthier, 

more equitable world. Project HOPE is currently on the ground in Ukraine and neighboring countries and is 

actively shipping essential medicines and medical supplies to assist Ukrainians. 

Lilly is also facilitating a USD 1.8 million supply of baricitinib, used to treat complications of COVID-19, to 

Direct Relief, a U.S. nonprofit organization that specializes in mobilizing essential medicines, supplies, and 

equipment, along with other critical emergency relief efforts. Direct Relief is actively working to mobilize 

emergency aid for people in the region.   

Support for Relief Organizations   

The Lilly Foundation is also making two equal monetary contributions totaling USD 500,000 to Direct Relief 

and to Americares to support their respective relief efforts in the region. 

Americares is currently working to deliver aid for families facing crisis in Ukraine. They are collaborating 

closely with the World Health Organization, regional health authorities, and international, national and local 

response organizations in Ukraine and neighboring countries. 

The Lilly Foundation will also match eligible Lilly employee donations to all three organizations up to an 

additional USD 500,000. 

We hope for an immediate end to the hostilities and a peaceful resolution to this crisis as soon as possible." 

 

Пожертви: Lilly пожертвували 8 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. 

Підтримка:  

Ліки від компанії Lilly прибувають в Україну 

Завдяки величезним зусиллям наших партнерів в Україну надійшла перша партія ліків від Lilly. Перша 

доставлена партія – ліки для лікування цукрового діабету. 

Ми вдячні  Project HOPE та Direct Relief, чиї команди працюють у найважчих і небезпечних для життя 

умовах, щоб визначити кількість, безпечні маршрути та надійне транспортування медичним 

працівникам та пацієнтам в Україні. Ця місія додатково ускладнюється через складний процес 

ланцюга поставок у зв’язку з вимогами холодного ланцюга для деяких ліків. 

Оскільки потреба в цих основних препаратах продовжується, Lilly забезпечуватиме додаткові 

поставки ліків, у тому числі для лікування раку та COVID-19, щоб допомогти людям в Україні та 

/полегшити людські страждання, спричинені цією руйнівною кризою. 

Lilly змінює бізнес-фокус в Росії 

Протягом майже 150 років компанія Lilly працювала над тим, щоб пацієнти мали доступ до необхідних 

ліків, незалежно від того, де вони живуть. Ми маємо етичний та моральний обов’язок допомогти 

полегшити людські страждання та захистити життя пацієнтів. Lilly глибоко стурбована трагічною 

втратою невинних життів в Україні – і визнає проблеми, з якими стикаються люди з доступом до 

основних ліків, таких як інсулін. 



 
Ми вжили ряд заходів у відповідь на кризу в Україні. Окрім наших пожертвувань життєво необхідних 

ліків та благодійних зобов’язань Lilly Foundation, оголошених 3 березня, Lilly зосередилася на безпеці 

наших співробітників в Україні. 

Ми також призупинили всі інвестиції, рекламні заходи та нові клінічні випробування в Росії, а також 

експорт необхідних ліків до цієї країни. Наші російські операції тепер зосереджені лише на тому, щоб 

люди, які страждають від таких захворювань, як рак і діабет, продовжували отримувати необхідні 

ліки Lilly. Якщо ми отримаємо якийсь прибуток від наших продажів у Росії, ми передаємо їх 

організаціям, які займаються гуманітарною допомогою. 

Ми сподіваємося на негайне припинення бойових дій і якнайшвидше вирішення цієї кризи. 

 

Компанія надає інсулін, ліки від COVID-19; Фонд надає 500 тисяч доларів США плюс пожертви 

співробітників благодійним організаціям, які діють в регіоні 

Під час гуманітарних криз компанія Lilly та наші співробітники, а також Lilly Foundation* відчувають 

себе зобов’язаними реагувати – робити все можливе, щоб покращити життя людей у всьому світі. 

Трагічна ситуація в Україні вплинула на співробітників Lilly і пацієнтів, які покладаються на наші 

життєво необхідні ліки. Щоб підтримати їх, ми вживаємо заходів. 

Безпека наших співробітників 

Наші колеги Lilly в Україні наразі врятовані та в безпеці. Ми підтримуємо з ними постійний зв’язок і 

будемо продовжувати надавати підтримку. Нашим пріоритетом залишається їхня безпека та 

добробут. 

Підтримка благодійних організацій  

Зараз Americares працює над наданням допомоги сім’ям, які переживають кризу в Україні. Вони тісно 

співпрацюють із Всесвітньою організацією охорони здоров’я, регіональними органами охорони 

здоров’я та міжнародними, національними та місцевими організаціями реагування в Україні та 

сусідніх країнах. 

Lilly Foundation також додасть відповідні пожертви співробітників Lilly всім трьом організаціям у 

розмірі до 500 000 доларів США. 

Ми сподіваємося на негайне припинення бойових дій і якнайшвидше мирне вирішення цієї кризи». 

 

 


